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Perkembangan kognitif anak usia 12 tahun ke bawah masuk 
dalam tahap operasional konkrit. Sehingga menyebabkan anali 
sanya mdsih ,berorientaSl pada hal-hal yang ditemuinya sehari
hari sebagai apa adanya. Dengan demikian jika anak asekolah 
dasar yang aehari-harinya menggunakan bahasa daerah , maka 
akan kesulitan untuk mengalihkan pemdhamannya ke dalam bahasa 
!ndon~sjd. Karenanya akan sulit pula untuk memahami isi tea 
Intelegensi yang etandart dan bahasa pengantarnya menggunakan
bahasa Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah ada perbe
daan tara! Intelegensi antara siswa yang sehari-hari menggu
nakan bahasa Indonesia dan Yang sehari-hari menggunakan 
hahasa Daerah {Jawal dan bagaimana hubungannya dengan tingkat
prestasi dl Sekolah, 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah inglfi mem
berikan masukan apakah memungkinkan penggunaan bahasa penqan
tar tes disamakan dengdn budaya yang ada dtaukan memang tetap 
dipertahankan seperti sekarang ini yaitu menggunakan bahasa 
Indonesia sebagoi bahasa pengantar tee, 
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Dengan demikian hipotesis dari penetitian ini adalah: Ada 
perbedaan tarat intelegensi anatara siswa sekolah dasar yang 
sehari-hari mengqunakan bahasa Indonesia dengan yang menggu~ 
nakan bahasa Daerah (Jawa). 

Dengan melakukan penelitian Studi perbedaantaraf Inteie
gens} ana tara siswa sekolah dasar Yang sehari-hari mengguna
"an bahdsa Indonesia dengan yang sehdxi-hari menggunakao 
bahasa Daerah (Jawa}.dan setelah menetapkan populasi dan 
p~n'Jamb:lan sampling secara purposif random sampling, maka 
:iildkllkan a.nalisa data dengan menggunakan tehnik analisd t
stLdent antar kelolllpok y&ng tidak berhubungan dari program 
srs P@ngLjian dilakuka~ setelah didapa~kan has)l bahwa data 
Ir.tBleg~nsi sebarannya normal melal'J.i uji normalitas dan 
tPT'!<'.l;/0.t nCF.loge!11tas k.e]ompok :r..ela:u: uji hornogp.nitr"s. 

Dari perhitungan SPS didapatkan perbedaan antara ke1orn
~,:tk 1 (1.t) dengan Kelompok 2 (A2) sebesar 4,000 dan signifi~ 
kan. Dengan demikian berarti bahwa tidak ada perbedaan taraf 
.Intelegensi antara siswa sekolah dasar yang 5ehari~hari 
mengguna){,3.n bahasa Indonesia denga.n yang mengguna.}t,;an bahaso 
d{ter.,.h (Ja:wa). Sel.dln itu terdapat rerata 10 yang lebih 
tinggi pacta siswa yang berbahasa Indonesia dibandingkan yang 
berbahasa daerah. 

Dari hasil penelitian in1. diharapkan bisa dikembangkan 
lebih lanjut pada populas1 yang lebih luds dan beragam bahasa 
daerahnya, s~hingga. mudah untuk dibuat gambal'dn bahasa yang 
pengucapanoya. tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia 
apakah mempunyai ta.rat Intelegensi yang lebih tinggi. 

Akhirnya, sardn yang perlu dimasukkan di sin1 ddalah 
bahwa seorang aook sebaiknya sudah dibiasakan menggunakan 
bahasa UIDLlID, agar dapat lebih mud&h menangkap isi tes tntele~ 
g'::!osi, 
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